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ىّىُ
ّ
عىي الجضائشي: أفم مفخىح ِلى الخ

ّ
 الّعشد الي

 نهاد مععي

ٛاث ؤؾخاطة
ّ
ت آلاصاب و الل ُّ ـــغؾ٨ُ٨ضة، 0622وث ؤ31ظامٗت ، ٧ل  ، الجؼاثــ

 جمهُذ:

ت  في مىار الخٍغ
ّ
ا في ؤلابضإ، ال ج٣ضع ؤن جؼصَغ بال ا ظضًض  ت ٖهض  ؿٍى

ّ
ل ال٨خابت الي

ّ
ت ال )0(جمش ، ول٨ً َظٍ الخٍغ

سُت  اجُت والّخاٍع
ّ
٪/جُٟٗل َُىلى الّىو وؾِ ظىاح الّخجغبت الظ ج٣ىم ٖلى ٞغاٙ، بل هي مداولت لخدٍغ

ت، ٩ٞان َبُ ى الّىو مً ظظوة والخًاٍع
ّ
ا ؤن جىٟٗل وجخٟاٖل خؿب ما ٣ًخًُه الّىامىؽ الُبُعي خُض ًخضل  ُ ٗ

اث وآلازغ والٗالم. 
ّ
 ال٨ك٠ ومّض الجؿىع بحن الظ

ذ بمىإي ًٖ ؾاخت 
ّ
ل ؿاء في مسخل٠ البلضان الٗغبُت ْو

ّ
غ ْهىع اإلاغؤة ال٩اجبت في الجؼاثغ ٦ما لضي الي

ّ
ل٣ض جإز

لٍت  ٍٍ طي َاب٘ ؾُاسخي ؤو ؤلابضإ وؤلاهخاط لٟترٍة ٍَى ٣اُٞت ؤو في ؤّي وكا
ّ
غ لخًىعَا ؾىاء في الخغ٦ت الش

َ
، ٞما ؤز

ت التي هسغث ٖٓم 
ّ
غاٝ والجهل وزانت الاؾخٗماع؛ الٗل ُه الّخ٣الُض وألٖا

ْ
ه٣ابي، ختى ويٗها الاظخماعي، خانَغج

٣اٞت وألاصب الٗغبُحن، ؾُما
ّ
ت، هدُجت الخهاع الظي ٞغيه ٖلى الش ٣اٞت الجؼاثٍغ

ّ
بٗض اهتهاظه بؾتراجُجُت  الش

٘ لٛخه  ٣اٞت ال٣ىمُت في وي٘ قّل ٞاٖلُتها وخغ٦تها في م٣ابل طل٪ شجَّ
ّ
ٛت الٗغبُت خُض وي٘ الش

ّ
مىاًَت لل

ٛت الٟغوؿُت وؾُلت لل٨خابت 
ّ
ًّ ًّخسظّن مً الل

ُ
حي ٦

ّ
ت الما ؿٍى

ّ
ال٣ىمُت، ألامغ الظي ؾمذ ل٨شحر مً ألاؾماء الي

هىع في الّؿاخت ألاصبُت زا
ّ
هىع  ). 3(عط الجؼاثغبالٓ ت الّخدغعٍت ْو ؿٍى

ّ
وم٘ اهدكاع الّخٗلُم وجهاٖض الّضٖىاث الي

ت جُب٘ وظىصَا  ٣افي والاظخماعي بَضث الخاظت بلى ٦خابت وؿٍى
ّ
اإلاىٓماث الخ٣ى٢ُت في ؾُا١ الّخدى٫ الش

 
ّ
ر ًٖ ٢ًاًاَا، بٗض ؤن ٧اهذ جخدّغ٥ في ٖؼلت بُٗضة ًٖ ؤّي اج ّٗبِ

ُ
باتها وح ها٫ بمشُماتها في وخًىعَا، جُغح ٚع

ؿاثُت في اإلاكغ١ 
ّ
غ "ولّٗل بغوػ َظٍ الخغ٦ت الي

ّ
ذ خغ٦ت وؿاثُت في و٢ذ مب٨ ٣ُ٣ت التي ٖٞغ

ّ
ألا٢ُاع الٗغبُت الك

ؿاجي في مهغ الخضًشت، ٧ان له الهضي 
ّ
ٍل ؤولى مٗالم ألاصب الي مٍل ٍَى الٗغبي والتي ؤزمغث بٗض ظهٍض ٦بحٍر ٖو

 .)2(املجخم٘ الّضوهُت للمغؤة في الجؼاثغ"ؤلاًجابي في الّخ٣لُل مً خّضة هٓغة 

ت : - ت الجضائٍش عٍى
ّ
 الىخابت الي

ت بلى زىى ٚماع ال٨خابت وبَما١ الٗىان ل٣ضعاتها ؤلابضاُٖت، لخد٤ُ٣ طاتها  غوٝ صٞٗذ اإلاغؤة الجؼاثٍغ
ّ
َظٍ الٓ

ؿىي الجؼاث
ّ
غاٝ البالُت، واإلاىخى آلاحي ٨ًك٠ ًٖ صًىامُت الابضإ الي ت باؾم ألٖا  غي:اإلا٣مٖى

 اإلالاٌ الّصخفي: -0

ىُت مً زما٫ مؿاَماث 0621جبضؤ َظٍ اإلاغخلت مً ؾىت  ت الَى ٍغ ىعة الّخدٍغ
ّ
ا باهضإل الش  ُ م ؤي ؤّجها م٣ترهت ػمى

اث ؤزغي لها ٖما٢ت  لذ في م٣االث اظخماُٖت جمدىعث خى٫ اإلاغؤة في املجخم٘ الجؼاثغي ومىيٖى
ّ
ت جمش هثًر

                                                           
 .ٜٚٔ، ص ٕ٘ٓٓ بَتوت، قنظر: أدونيس: زمن الشعر، دار الساقي،    -ٔ
 .ٓٔ، ص ٕٕٓٓ، منشورات احتاد الكتاب اجلزائرقُت، اجلزائر، ٔقنظر: ابدقس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اجلزائر، ط   - ٕ
 .ٜٓابدقس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اجلزائر، ص    - ٖ
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ربُت وؤلانماح الاظخم
ّ
، جُغح في َظا اإلا٣ا٫ )0(اعي هظ٦غ مجها:"٢ُمت اإلاغؤة في املجخم٘" لباًت زلُٟتبالّخيكئت والت

. ٍغ  صوع اإلاغؤة في جش٠ُ٣ املجخم٘ ويغوعة اٖخماصَا ٖلى ٢ضعاتها الظاجُت لخٍُى

 وؤقّضَا 
 
بت ا وؤٖٓمها مَى  ُ ا وؤٖم٣ها ٖو ا وؤطٌٗها نِخ  ىع وهِسخي مً ؤ٦ثر ألاؾماء الّىا٣َت بالٗغبُت ؤل٣  ولّٗل َػ

اب ا واؾخمغاع  ا واظتهاص  ا وكغجه )3(نغاع 
َ
ً مً الٗمغ  –، إلا مً م٣االٍث و٢هٍو واهخ٣اصاٍث في  –وهي صون الٗكٍغ

باب 
ّ
باب في م٣ا٫ ٖىىهخه بـ"بلى الك

ّ
بلى يغوعة الاَخمام بتربُت  )2(م"0621بهاثغ الخمؿُيُاث، جضٖى الك

٣اُٞت في ظاهبها  ُت.وحٗلُم اإلاغؤة وبٖضاصَا للمكاع٦ت ؤلاًجابُت في خغ٦ت الّخىم
ّ
في ّْل طل٪ وكُذ الخغ٦ت الش

لضي اإلاغؤة، مّما ؾاٖض مً وكاٍ في مخابٗتها إلاا ًيكغ في الّصخ٠ بّما مً باب  –الصخاٞت اإلا٨خىبت  –الّصخٟي 

ؼة ٢ما٫" في م٣ا٫ "خى٫ اإلاغؤة  إن م٘ "لٍى
ّ
اث ٦ما َى الك ٨غ ؤو مً باب اإلاكاع٦ت في بزغاء اإلاىيٖى

ّ
ه والك الّخىٍى

ت"ال ت ) 1(جؼاثٍغ ا الّغؤي ُٞما وعص لها في م٣ا٫ بٗىىان "خى٫ اإلاغؤة الجؼاثٍغ ىع وهِسخي" وحكاََغ جغّص ٖلى "َػ

غة )2(والّخمّضن"
ّ
ت وهي ظضُّ مخإز ت الجؼاثٍغ ؿٍى

ّ
ل بضاًاث ال٨خابت الي

ّ
ُما ًبضو ؤّن َظٍ اإلا٣االث وؤزغي حك٩ . ٞو

ا بلى بضاًت وكاٍ الخغ٦ت الّصخُٟت في الجؼاثغ.  ٢ُاؾ 

 الّفىسة اللففُت: -7

ىع وهِسخي  ت في الجؼاثغ، ٞلى٣غؤ م٘ َػ ؿٍى
ّ
ا بضاًت لل٣هت الي لها جل٪ املخاوالث ال٣ههُت التي ًم٨ً اٖخباَع

ّ
جمش

جسلي ػوٍط ًٖ مؿاولُاجه ججاٍ ؤبىاثه وػوظخه وػواظه بإزغي في الّهىعة ال٣ههُت اإلاٗىىهت بـ"ظىاًت ؤٍب"، ٦ما 

ا وؾمخه بـ"ألامى  آزغ 
 
ت ال٣ٟغ والخغمان ؤّما نىعتها ال٣ههُت "مً اإلالىم" وكغث ٖمما ُت" ٖالجذ ُٞه مىيٖى

ل بىا٦حر الِىخاط )3(٣ّٞضمذ ٞحها آزاع الّخسلي ًٖ ال٣ُم وألازما١ بؿبب ال٣ُم الّضزُلت
ّ
.  بػاَء َظٍ الّهىع التي حك٩

كائم ِخُا٫ وا
ّ
احي واإلاىيىعي في لخٓت الّخٟائ٫ والد

ّ
ؿىي، ًخ٣اَ٘ الظ

ّ
ٍ٘ ؤؾغجه ْغوٝ اإلاغخلت ال٨خابي الي ٢

ًّ وه٣ل  جي اؾخًُٗ ٞغى وظىصَ
ّ
٨ؿخه الىخاظاث ؤلابضاُٖت لبٌٗ ال٩اجباث الما سُت في ّْل الاخخما٫ ٖو الّخاٍع

ًّ في صّوامت ال٣ل٤ ظّغاء  ىعة مىخى ال٨خابت لضحهً وػّط به
ّ
، ؤًً اؾخ٣ُب مكهض الش ًّ ًّ والّخٗبحر ًٖ آعائه قىاٚله

ت  طل٪، ُّ ؿ٘ لخسُى نىَب ال٣ّهت ؤو الّغواًت م٘ ؤنىاث ؤصبُت ؤزغي.حؿخُُل الّهىع ال٣هه
ّ
 وجد

 اللّفت اللفحرة: -3

ت  ؿٍى
ّ
ل ٞترة الّؿخِىُاث الاهُما٢ت املخّضصة إلاؿاع الّخجغبت ال٣ههُت الي

ّ
م  -اإلا٨خىبت بالٗغبُت–جمش في الجؼاثغ، ٚع

ىع وهِسخي" و"ػلُست الؿٗىصي"، و  لّٗل الّؿماث التي جمّحز الخِ وظىص ججاعب ؾب٣ذ َظٍ اإلاغخلت لؤلصبِخحن "َػ

ىعة ؤو ٢ًُت الّخ٣الُض ؤو مداولت ؤلاوٗخا١ مً ألانٟاص، 
ّ
ت الش البُاوي للمىجؼ ال٣هصخي لظل٪ ال٣ٗض َى مىيٖى

 لها"
 
ماعؽ اإلاغؤة ٦ُىىهتها ٖلى هدٍى صا٫ٍ ٧ىجها ظؼء  مً الخُاة ولِؿذ اؾخ٨ماال

ُ
 .)4(خُض ج

                                                           
 .ٕٕٕ،صٜٗ٘ٔ،دار الغرب االسالمي ، ٜٕٛائر ،لسان حال رتعية العلماء ادلسلمُت اجلزائرقُت ،السنة السابعة ، السلسلة الثانية ،ع البص   - ٔ
 نطينة،قوسف وغليسي: خطاب التأنيث، دراسة يف الّشعر اجلزائري ومعجم ألعالمو، منشورات زلافظة ادلهرجان الثّقايف الوطٍت للّشعر الّنسوي، قس  - ٕ

 . .ٜ٘،ص ٕٛٓٓاجلزائر، 
 .ٕٙٔ،ٕ٘ٔ،ص صٜٗ٘ٔ،ٜٕٚالبصائر ،ع  - ٖ
 .ٕٛٗ،ص ٜ٘٘ٔ،ٖٔٓالبصائر ،ع  - ٗ
 .ٖٔ-ٕٔص -ابدقس فوغايل: التجربة القصصية النسائية يف اجلزائر، ص  - ٘
 .٘ٔ-ٗٔادلرجع نفسو، ص ص   - ٙ
 .ٕٓ، ص ٕ٘ٓٓاحتاد الكتاب العرب، دمشق،  قنظر: نضال الصاحل: القصة القصَتة يف سوراي، ق  التسعينيات، منشورات  - ٚ
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ٗضُّ "الّغن٠ُ الّىاثم 
ُ
ىع وهِسخ 0634وح اث آلاجُت:لَؼ ت جلتها املجمٖى ت ٢ههُت ظؼاثٍغ اَئ  ي ؤّو٫ مجمٖى

ّ
ٖلى الك

ما٫ اإلامخضة، عوؾ٩ُاصا.
ّ
٣ٞض ججّغؤث َظٍ الّىهىم ٖلى اعجُاص الٛابغ والخايغ،  آلازغ، عجاثؼ ال٣مغ، الٓ

ا، ج٣ى٫ ال٩اجبت: "ؤؾخُُ٘  وبنماخ 
 
جي  لخخل٣ّٟها ًض الّىو، بػاء طل٪ حكاع٥ اإلاغؤة في مٗتر٥ الخُاة زىعة

ّ
م ؤه ؤن ؤٖػ

ا.."  ً غ ٖلى ؤٖهابي... زمالها وبٗضَا ؤً لى هدٍى آزغ، جؼزغ ٢هو ػلُسا الّؿٗىصي ). 0(ٖكُذ خغب الّخدٍغ ٖو

ا  ة "جمخل٪ ٢لم 
ّ
بت ٞظ :مً وعاء اإلاىخى"، "مً البُل"، "ٖاٝػ الّىاي" و"ابدؿامت الٗمغ"، بما َى صا٫ٌّ ٖلى مَى

ا ٦ما جّخه ا مخمّحز  ا سخغٍ  ا وؤؾلىب  ) زماوي 05بط بلٜ ٖضص ٢ههها ( )3(٠ ججغبتها بٛؼاعة ؤلاهخاط وجىّىٖه"صا٣ٞ 

ا   ومىٓىع 
 
ا ونُٛت  ٖ  جىّىٖذ مىيى

 
نّىعث ٞحها ال٩اجبت مإؾاة  -في ٞترة لم جخجاوػ الٗكغ ؾىىاث–ٖكغة ٢هت

 ًٖ طاتها.
 
ت التي جاَذ في مجخمٗها وهي جلهض باخشت  اإلاغؤة الجؼاثٍغ

بِ ؤٖم بِ ؤخمض قٍغ الها يمً ٦خاب ٖىىهه بـ"آلازاع ألاصبُت ال٩املت لؤلصًبت ػلُست الؿٗىصي و٢ض ظم٘ قٍغ

ا في ًٞاء املجهى٫، ؤ٢ضع 0612-0643
 
، ٨َظا هٟهم ٠ُ٦ ٚضث ال٣هت ٖىض "ظمُلت ػهحر"، بىنٟها اه٣ظاٞ

 إلاٗاًىت ألا 
 
ت  ؤهشٍى

 
ا عئٍت رصص والّخٛحر م٣ترخ 

ّ
ب خغ٦ت الت ؿخٖى ـٍ ٖلى اؾخجماء ما ًًُغم بضازلها َو قُاء ظي

ت ؤ٦بر في الّخىٟـ والّخٗبحر" ، ٧اهذ ؤّو٫ ٞخاة مً ظُجل جخجّغؤ ٖلى )2(والّخٟاٖل مٗها، جغي ؤّن "ال٣هت جمىدها خٍغ

ٖلى ٦ؿغ ؤٖغاٝ ال٣بُلت وجيكغ اؾمها ٖبر ؤلاطاٖت في ؤوازغ الؿخِىُاث وبضاًت الؿبُٗيُاث، ٦ما وكغث هخاظها 

مامُت اإلاىظىصة آهظا٥ ضة الّىهغ، بٗض ؤن ّٖغبذ بضاًت الؿبُٗيُاث ومجلت  ألاّو٫ في مٗٓم اإلاىابغ ؤلٖا ؤما٫، ظٍغ

ىُت... ت وؤلاطاٖت الَى  والٗىان٠ صاثغة الخلم ، نضع لها زما٫ َظٍ اإلاغخلت ؤلابضاُٖت:)1(الجؼاثٍغ

ت البدغ( )،0652(الجؼاثغ ُّ ت ؤزغي مً . )3111املخــاى ( )،3110ؤؾىاع اإلاضًىت( )،0665ظى زم جىالذ مجمٖى

ال٣هحرة قإن: هؼحهت الّؿٗىصي، ظمُلت زماع، هؼحهت ػاوي، ؤم ؾهام، صون ؤن هيسخى جل٪ اإلا٨خىبت  ٧اجباث ال٣هت

ت: (وؿاء الجؼاثغ في ق٣٣هً  ُّ ت ال٣هه  Femmes d’Alger dans leurبالٟغوؿُت جمشل لها باملجمٖى

Appartement.آلؾُا ظباع ( 

 الّشواًــت: -4

ساط ٖضٍص مً ال٩اجباث  لّٗل ال٣هغ الىظىصي والاؾخماب الٟدىلي الظي
ّ
ُمىعؽ ٖلى اإلاغؤة ٧ان الّؿبب في اج

غ الىظىص الّغاًَ الظي ما ِٞتَئ  ت اإلاخمّحزة وجبًر  "إلزباث ال٨ُان املخخل٠ والهٍى
 
اث ظيـ الّغواًت ؾبُما الجؼاثٍغ

ا لهامكُتها" ٧ىعي ٨ًّغؽ حُِٛبه وبلٛاءٍ جإ٦ُض 
ّ
ؿ)، 2(املجخم٘ الظ

ّ
ىضما ًمطخي مؿاع الّغواًت الي ت ٖو ت الجؼاثٍغ ٍى

٣ه ٨ًك٠ ًٖ ق٣ُِّه:  في ٍَغ

 أ/ اإلاىخىبت بالفشوعُت:

رظمت، ٟٞي جهاًت 
ّ
ا بٟٗل الت ت اإلا٨خىبت بالٟغوؿُت بؿبب اهدكاَع حّٗىصث الّؿاخت ألاصبُت ٢غاءة الّغواًت الجؼاثٍغ

يصخُئ مجلت مخسّهه 0614ألاعبُٗيُاث (
ُ
ت ج ا) ؤنضعث "ظمُلت صباف" "وهي ؤّو٫ امغؤة ظؼاثٍغ ت بكاون جدضًض 

                                                           
 .ٛٔ، ص ٜٜٚٔزىور ونيسي: من قوميات مدرسة حّرة، اجلزائر،    - ٔ
 .ٕٗ، ص ٕٛٓٓ، وزارة الثقافة، اجلزائر، دقسمرب ٕشرقبط أزتد شرقبط: نون النسوة يف األدب اجلزائري، ضمن رللة آمال، ع   - ٕ
 .ٜٖٔ، صٕٛٓٓ، ادلركز اجلامعي، خنشلة، ٔاجلزائر، قراءة يف أدب السعودي، ضمن رللة ادلعٌت، ععبد احلميد ختالة: السرد النسوي يف    - ٖ
 .ٕٗقنظر: شرقبط أزتد شرقبط: نون النسوة يف األدب اجلزائري، ص    - ٗ
 .ٜ٘، ص ٕٗٓٓلثامن للرواقة، اجلزائر، بوشوشة بن رتعة: الرواقة النسائية اجلزائرقة، أسئلة الكتابة، االختالف والتلقي، ضمن ادللتقى الدويل ا   - ٘
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) وفي الّؿىت هٟؿها وكغث ألاصًبت Leila Jeune Fille d’Algérieعواًت: (لُلى ٞخاة الجؼاثغ /  )0(اإلاغؤة"

ـ " "، بٗض ؤن اٖخى٣ذ اإلاؿُدُت Marie Louise"ٖمحروف الُاوؽ" التي اقتهغث ُٞما بٗض باؾم: ماعي لَى

ؼة /  حرة طاجُت زم جخابٗذ الّغواًاث ل٩لحهما:) وهي بمشابت ؾGasmin Noireعواًتها:   (الُا٢ىجت الّؿىصاء /  (ٍٖؼ

0622 Aziza٤ الُبا٫ / ، و) لجمُلت صباف  .)3() لٗمحروف الُاوؽRue des Tambourins 0631(ٍَغ

ٗغ واإلاؿغح والّغواًت والّؿِىما، مً ؤظل 
ّ
غاء بًماالًً)؛ هغاَا ججم٘ بحن الك وهدً ه٣غؤ "آؾُا ظباع" (ٞاَمت الَؼ

جي اإلامّؼ١ بٟٗل جغّؾباث الىظىص ال٩ىلىهُالي،َغح ٢ًاًا الىعي ا ٦ما خاولذ الّؿهغ ٖلى ٢ًاًا اإلاغؤة  لَى

ت  اٍع بت مً جُاع البٞى ٣ت التي ماعؾها الّىٓام ٞخجض ٦خاباتها ٢ٍغ ُّ ًّ اجُت ال ُيُت الهٍى اإلاُمىعة جدذ حٗالُم الكٞى

ٍت بخٗبحر خبِب مىوسخي، بمٗجى التي ج٠٣ ٖىض الجؼثُاث الّض٣ُ٢ت مً اإلاكهض الّؿغصي، ٞلم ج٨ً صٖىتها وؿى 

 
 
ما ٧اهذ صٖىة بنماخُت وظضث في ٢لم آؾُا ظباع مجاال

ّ
غ والّخىّهل مً الجظع الجؼاثغي والٗٝغ وبه

ّ
الّخى٨

ت، ظؼاثغي الّغوح... ٞغوسخي )2(لماهدكاع ً ؤصب بق٩الي الهٍى ا مً ٖىاٍو . جّٓل بظل٪، ٖمامت جإؾِؿُت و"ٖىىاه 

ؿان، ؤصب مىٟي في لٛت آلازغ
ّ
جىء الّؿُاسخي)، ؤصب الل

ّ
ٛىي (ٖلى ٚغاع الل

ّ
جىء الل

ّ
، َى ؤصب اإلاىٟى ؤو ؤصب الل

ٛىي وبّجها 
ّ
ًّ بلى لٛخه ألام، عّواصٍ آمىىا بإّن الٟغوؿُت هي مىٟاَم الل ّل ًد َاظغ بلى لٛت اإلاؿخٗمغ واٚترب ٞحها ْو

لِسخي. )1("ٚىُمت خغب" و"وؾُلت حٗبحر" "ال ٚحر" ر٦حز ٖلى ظغوح  ٨َظا ٣ًّضمها الّىا٢ض ًىؾ٠ ٚو
ّ
والخا٫ ؤّن الت

ا  ً و خالت الّخمّؼ١ ؤمام وا٢٘ الّخىا٢ٌ والّخ٣ُٗض وال٣ؿىة َى اإلاىيٕى الظي جلرُّ ٖلُه صوم  اث وظغوح الَى
ّ
الظ

. ال م٩ان لي في بِذ ؤبي، واؾ٘ َى الّسجً، ؤَٟا٫ الٗالم الجضًض، ال٣ل٣ىن ، الُٗل، مشل  مٗٓم ؤٖمالها

ٛت الٗغبُت.ٞاهدكاع َظا الّىٕى مً الّغو 
ّ
ا لٓهىعَا بالل ت ٧ان ممّهض  ت الجؼاثٍغ ؿٍى

ّ
 اًت الي

 ب/ اإلاىخىبت بالّشبُت:

ت مً اإلاغظُٗاث، حكتر٥ في ؤٚلبها م٘ الّغواًت  ت  ٖلى مجمٖى ت الجؼاثٍغ ؿٍى
ّ
الّغظالُت والتي جإّؾؿذ الّغواًت الي

ا في اإلاغظُٗاث: اإلاكغ٢ُت، الٛغبُت واإلاباقغة ؤي الىا٢٘ الظي ٧ ا في حك٨ُل ًم٨ً خهَغ ا وبغوػ  ان ؤ٦ثر خًىع 

 الّغواًت.

ّٗض يمً ج٣الُض ال٨خابت التي صؤبذ ٖلحها مماعؾتها، ٞإّو٫ ْهىع لهظا  ٌُ ت  الىا٢٘ ؤّن ؤلابضإ الّغواجي للمغؤة الجؼاثٍغ

ؿان الٗغبي ٧ان ؾىت 
ّ
ىع وهِسخي)، وفي 0646ؤلابضإ بالل ش نضوع عواًت (مً ًىمُاث مضعؾت خّغة لَؼ م جاٍع

ما
ّ
 ؤهّىا لم هجض وال الش

ّ
٧ىعٍت بال

ّ
ٍّ في الّخجغبت الّغواثُت الظ ٍٕ ملخى م ما قهضجه اإلاغخلت مً ججضًٍض وجىّى هُيُاث، ٚع

غ مً هاخُت ال٨ّم  ا مؿخًُٟت في ؾبُل الّخٍُى ا "ٞبِىما هجض ؤّن ال٣هت ال٣هحرة بظلذ ظهىص  ا وؿىٍ   واخض 
 
ٖمما

٧ان َىا٥ مً مبّرع ًم٨ً الّخظّعٕ به زما٫ ٞترة الاخخما٫ ٞةّن  ؤ٦ثر مً ال٠ُ٨ هغي ؤّن الّغواًت ب٣ُذ عا٦ضة ٞةطا

ت )2(الدجت جىٗضم بٗض الاؾخ٣ما٫" ؿُٗيُاث، جّىظذ الّؿاخت ألاصبُت بإٖما٫ عواثُت وؿٍى
ّ
. وابخضاء  مً الد

ىاٚل التي جدُِ بها مسخلٟت.
ّ
ت ًٖ الهىاظـ التي جاع١ اإلاغؤة والك ؿٍى

ّ
؛ بط ج٨ك٠ اإلاخىن الخ٩اثُت للّغواًت الي

                                                           
 .ٕٔشرقبط أزتد شرقبط: نون النسوة، ص    - ٔ
 .ٕٔ-ٕٓقنظر: شرقبط أزتد شرقبط: نون الّنسوة، ص ص    - ٕ
ّدىا وقّدمها: أمُت الزاوي، ندوة أع قنظر:: ثالثون كاتًبا ومًترتًا وانقًدا جزائراًي قتحّدثون عن الّتجربة افإبداعية آلسيا جبار، ضمن رللة نزوى،عّمان،   - ٖ

             www.nizwa.com ٘ٗ:ٖٔالّساعة:  ٕٙٔٓ-ٜٓ-ٖٕ/  ٕٗٔٓنوفمرب 
 ادلرجع نفسو.   - ٗ
 .ٔٙ(، دقوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص ٜٚٙٔ-ٕٜ٘ٔعاقدة أدقب ابمية: تطور األدب القصصي اجلزائري )   - ٘

http://www.nizwa.com/
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ل بصعا٦ها 
ّ
ا ًدضر في املجخم٘ مً مخّٛحراث (ؾُاؾُت، اظخماُٖت، ا٢خهاصًت، ز٣اُٞت) ما ٌٗل لم ج٨ً بمىإي ٖمَّ

اب). -بالّخالي–إلااَُت ال٨خابت واعجباَها  ىعة، ؤلاَع
ّ
ىُت ال٨بري (الاؾخٗماع، الش  بال٣ًاًا الَى

ض اب بخٗبحر هانغ خامض ؤبى ٍػ ت الّؿىصاء،  ؛)0(وفي الّؿُا١ اإلاخسم بالٗى٠ وؤلاَع ؿُٗيُاث ؤو الٗكٍغ
ّ
ٞترة الد

ٌِ ٖلى  ا، التي لم ًم  ُ ا وزاعظ  ُ ّٗض٫ بىنلت ٖما٢اتها صازل
ُ
ب ؤٚغايها وجدّضص مى٢ٗها وح

ّ
٧اهذ الجؼاثغ ال جؼا٫ جغج

) و(لىهجت والٛى٫ 0662اؾخ٣مالها ؾىي عب٘ ٢غٍن مً الّؼمً ظاءث عواًخا (طا٦غة الجؿض ألخمام مؿخٛاهمي 

ىع وهِسخي ذ وج٨خب عاَىه 0663 لَؼ ً الجٍغ ؿُٗيُاث لخدخًً الَى
ّ
) في ّٖؼ ألاػمت التي َبٗذ ظؼاثغ الد

غ ألخمام مؿخٛاهمي،  ى ما ظّؿضجه ؤٚلب عواًاث املخىت: طا٦غة الجؿض، ٞىضخى الخىاؽ، ٖابغ ؾٍغ اإلاُٗىب، َو

ا مً الّىهىم التي اؾدشمغث  حَر غة صً٪ وجاء الخجل لًُٟلت الٟاعو١ ٚو ً لَؼ اإلاىار الٟجاجعي في بحن ٩ٞي َو

خت 
ّ
ًَّ بلى مضاَا في ه٣ضًتها الّؿُاؾُت للّؿلُت والجماٖاث ؤلاؾمامُت اإلاؿل حك٨ُل مخجها الخ٩اجي ما "صٞ٘ ب٨خاباته

اب) 3(ٖلى خّض ؾىاء" ٦ما ج٨ك٠ اإلاضّوهت الّغواثُت  .ختى ٚضث الّغواًت مإزىطة بإويإ الٟخىت وبمىازاث الاَع

ت طاث الّخٗ ت الجؼاثٍغ ؿٍى
ّ
ب،الي ا ًٖ اإلاٛاًغ بحر الٗغبي ٖلى اهسغاٍ ٖضص مهّم مً ههىنها في مظَب الّخجٍغ

ّ
 بدش

مّما ظٗلها ج٩ىن ججغبت اإلاٛامغة الباخشت ًٖ املخخل٠ مً ألاوؿا١ الجمالُت  ،في ؤق٩ا٫ ال٨خابت وؤصواث الّؿغص

سها الخضًض واإلاٗانغ  .ال٣اصعة ٖلى نُاٚت اق٩الُاث الجؼاثغ في جاٍع

ٟت ألازغ  ًّ ت في ؤبٗاصٍ املخخلٟت في ال ت الجؼاثٍغ ؿٍى
ّ
ل مىيٕى اإلاغؤة باعة اإلاتن الخ٩اجي في الّغواًت الي

ّ
ي، ق٩

بُٗت اإلاى٠٢ خُض "جخإّؾـ ٖلى ؤق٩ا٫ مً اإلا٩اقٟت  ت جدباًً َو ُّ ٣اُٞت بُغ١ٍ ٞى
ّ
الّىٟؿُت، الاظخماُٖت والش

ل الخ٣ُ٣ي وال ُّ تراٞاث الّهامخت التي ًخضازل ٞحها الىا٢عي واإلاخس ، صون ؤن جيسخى ٖما٢اتها بالىا٢٘ )2(خلمي"والٖا

اب ؤو املجخم٘،  ت (اٚخهاب، ضخُت ؤلاَع لب نىعة مإؾاٍو احي والخًاعي، وبن ٧اهذ في ألٚا
ّ
الّؿُاسخي والظ

ا في الّخٗاَي  الاهخداع...).  ٟ ا مسخل ا وؤؾلىب  ا ظضًض  تراٞاث، ا٦دؿبذ اإلاغؤة معجم  ومً البىح بلى الؿحرطاحي بلى الٖا

ا ٌٛجي اإلاكهض الابضاعي م٘ اإلاىايُ٘   ً ا ؾغص التي زغ٢ذ اإلاؿ٩ىث ٖىه ؤو في زُماتها وختى في مغظُٗاتها لخبضٕ ههًّ

غ ؤؾئلت الّى٣ض. ؿاَم في جٍُى  َو
 
ًّ  الجؼاثغي زهىبت ٠ُ ال٩اجباث للبٗض الؿ٩ُىلىجي في ؾغصَ ٦ظل٪ ٞةّن جْى

، ًّ ّن في عنض اهٟٗاالث ألابُا٫ والىنى٫ بل مّحز ؤٖماله
ّ
ًّ جٟج اث والّخٗامل مٗها،ألّجه

ّ
٩ٞان  ى ؤٖم٤ ه٣ُت مً الظ

 ًّ ٤ حك٨ُل ؤخا٫ الخهىنُت لخجاعبه م ٞو
ّ
جىء بلى يمحر اإلاخ٩ل

ّ
ا الل  .لؼوم 

ا  اث ّْل الا٢تراب مجها مدّغم  ا ٖلى مىيٖى اث ٖىالم ألاهىزت بجغؤة ٢ّل هٓحَر ٦ما ظّؿضث الّغواثُاث الجؼاثٍغ

ما١، الّخٗضص
ّ
ظوط...، ظاٖماث مً الجؿض ألاهشىي ٦دضًثهً ًٖ: الخّب، الّؼواط، الُ

ّ
ت، الك ، الجيـ، الٗظٍع

ت مخّٗضصة، مٗخمضة ٖلى  ى مخسم بًٟاءاث عمٍؼ سخهغ ٖبٍر اإلاؿاٞاث والخغوب والظا٦غة "َو
ُ
 لل٨خابت، ج

 
مجاال

" ًّ ًّ ومٓاَغ اؾخٗباصَ ؿاء وبخباَاته
ّ
ٗاث الي

ّ
و جُل

ّ
ٛت ٢بل ؤن جىصٖها ظؿضَا، بّن الجؿض ًلخ

ّ
 )1(ؤل٤ الل

غة مباع٥ و"ؤخؼان امغؤة مً بغط اإلاحزان" لُاؾمُىت نالر وعواًتي مشلما  هجضٍ في عواًت "لً هبُ٘ الٗمغ" لَؼ

هىة" لًُٟلت الٟاعو١
ّ
 ."قه٣ت الٟغؽ" و"لٗاب املخبرة" لؿاعة خُضع وعواًت "ا٦دكاٝ الك

                                                           
 .ٜٖانصر حامد أبو زقد : دوائر اخلوف ،ص   - ٔ
 .ٓٙبوشوشة بن رتعة: الرواقة النسائية اجلزائرقة، ص   - ٕ
 .٘ٚ، ص ٕ٘ٓٓ، ادلغاربية للطباعة والنشر، تونس، ٔبوشوشة بن رتعة: سردقة التجرقب وحداثة السردقة يف الرواقة العربية اجلزائرقة، ط  - ٖ
 .ٕٗ، ص ٕ٘ٔٓ، منشورات دفاتر االختالف، ادلغرب، ٔالثقافية للجسد األنثوي، الرواقة النسائية أمنوذًجا، طعبد النور إدرقس: التمثالت   - ٗ
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غواصي لها في هٍو ؤهشىي مٛاًغ للّىو ال
ّ
٧ىعي، وفي َظٍ الّىهىم وؤزغي، خاولذ ٦ؿغ خاظؼ الخهاع الُ

ّ
ظ

٣ّضم
ُ
ه مىاظهتها للّغظل / آلازغ، ج٣ّضمه بهىعة اإلاظهب م٣ابل اإلاغؤة الّطخُت التي ٖاهذ الخُباث في خّبه، ؤو ج

ؿاء
ّ
ا ًٖ بقبإ ٚغاثؼ الي ع  ،ٖاظؼ  هىَّ ٨خه ٍو ا ٧ّل ما حهّمه بَٟاء هاٍع صون الّخ٨ٟحر في قٍغ ُّ اث ؤهاه وجهّىعٍ ؤزٍغ

 ًّ ظوط، وخ٨م ؤٚلبه
ّ
ا هدى الك  ُ ، مّما ًضٞ٘  ؾاٖ ًّ بالٟكل ؤو الاهٟها٫ ٖلى ٖما٢ت مٗٓم ألاػواط في عواًاته

ِ
ّ
ا ًٖ الّؼوط اإلادؿل ؿىي  .)0(الّؼوظاث للبدض ًٖ خّل آزغ بُٗض 

ّ
لظل٪ ًجض اإلاخإّمل للمؿاع الّؿغصي الي

ت جدّىله ؤقبه بالّؿاخت الؿُاؾُت التي حكهض الّخدىالث  الجؼاثغي ؤّن ظؿض اإلاغؤة بخّٛحراجه البُىلىظُت وبؿٖغ

ُٟٓت اإلاكّبٗت بترا٦ماث 
ّ
ا بدمىلخه الل ا مصخىه   ٟ

ّ
ا م٨ش اح بزَغ اؾخ٣غاع وؤقبه بلٛت الّؿغص التي ًىبري الاهٍؼ

ّ
والما

ا٦غة وجضاُٖاتها.
ّ
ماث اإلااصة الّؿغصًت لضحها جىجظب بلى ٖاإلاها الّضازلي الظي جهىٗه الظ

ّ
 الخهىنُت ،لظل٪ ٞدك٨

 هخائج البدث: 

  ؽإة وخلفُاث ؤخزث الّىفىؿ الّعش
ّ
م منها بالي

ّ
ت مالمحها الخاـت ظىاء ما حّل ت الجضابٍش عٍى

ّ
دًت الي

م بإظئلت الابذاُ وساهً الّخللي في مجخمْ ًىٍش للمشؤة وإبذاِاتها بىُى مً الاظخفغاس.
ّ
ل ؤو ما حّل

ّ
ؽي

ّ
 الد

  وىسي اإلاخحّفَ و
ّ
ت ججاوص كُم املجخمْ الز ت الجضابٍش عٍى

ّ
اختراق اظخىاِذ الّىفىؿ الّعشدًت الي

 املخٍىس إصاء مىلْ الخب /الجيغ لخىشح ِالكت اإلاشؤة بالجعذ بىُى مً الخزس وهثحر مً الخشج.
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